




Mała ilość leadów

Niska sprzedaż 

Zbyt duża konkurencja wielkich firm

Brak rozpoznawalności na rynku

Brak pracowników, którzy mogliby zająć się marketingiem



Twoja grupa docelowa powiększy się 
o nowych klientów zainteresowanych Twoją ofertą

Zwiększysz rozpoznawalność swojej marki 

Twoja sprzedaż internetowa wzrośnie

Wysokie pozycjonowanie strony w wyszukiwarce

Zbudujesz wizerunek marki



Instagram
WhatsApp
Messenger 
Audience Network 

Facebook Ads pomoże Ci w precyzyjny sposób dotrzeć do
potencjalnych klientów. To nie tylko reklama na Facebook'a,
ale również:



e-commerce

lead generation

employer branding
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Poznajemy Twoje oczekiwania
oraz firmę. Dowiadujemy się o

mocnych stronach i już w głowie
układamy strategię zwycięstwa.

Analizujemy Twoje dotychczasowe
działania marketingowe. Dzięki

temu będziemy mogli efektywniej
przeprowadzić kampanię dla

Twojej firmy.

Facebook Ads to kampanie PPC
(pay per click). Dlatego tak ważne

jest aby wszystkie działania
związane z reklamami mierzyć,

aby móc jak najlepiej
optymalizować budżet.

Na podstawie briefu, wywiadu, researchu
oraz analizy opracowujemy strategię,

która pozwoli osiągnąć Twój cel. Jest to
bardzo ważne aby opracowana strategia

dokładnie określała co, komu i kiedy
chcemy przekazać.

Sprawdzamy kto jest Twoim
Klientem obecnie. Targetujemy
problemy oraz wyzwania grupy

docelowej. Dopasowujemy wielkość
grupy do planowanego budżetu.

Na tym etapie mamy już wszystko
aby uruchomić kampanię. Tworzymy

je zgodnie z ustaloną strategią,
testując poszczególne założenia 
i wybieramy najskuteczniejsze.

Po każdym miesiącu
przeprowadzonej kampanii
otrzymujesz od nas ręcznie

wykonany raport, który zawiera
najistotniejsze wskaźniki Twojej

kampanii



SPRZEDAŻ LEADY EMPLOYER
BRANDING

Wprowadzając nasze rozwiązania do
marketingu swojej firmy, w skuteczny
sposób uda Ci się pozyskać nowych
klientów.

Nasze działania mają na celu
budowanie wizerunku Twojej marki
jako "pracodawcy z wyboru". Dzięki
takiemu działaniu możesz pozyskać
wartościowych pracowników. 

Kampanie na konwersję, które pozwolą
Ci w prosty i bezpośredni sposób
prowadzić komunikację z Twoimi
odbiorcami. Takie działanie pozwoli Ci
wejść z konwersją na wyższy poziom. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie postów

Kampania na ruch

Reklamy produktowe

Kampania na zasięg

Projekt dedykowanego key visuala

Kampanie na konwersje

Remarketing

Integracja sklepu z katalogiem

Podpięcie i integracja Pixela ze sklepem internetowym

Dedykowany opiekun klienta 

Dla każdego Klienta ofertę dobieramy indywidualnie, aby efektywnie spełnić
postawiony cel. Tutaj prezentujemy Państwu przykładowe pakiety naszych usług.  

Do każdego z pakietów doliczamy 15% budżetu reklamowego.

Ilość projektów banerów reklamowych/msc 1 2 3



Zaletą agencji 360 jest wielopoziomowość działania. 
Social Media są tylko jednym z narzędzi, które stosujemy 
do tworzenia dla Ciebie skutecznego marketingu. 

Sprawdź pozostałe obszary naszego działania!

Strony www,
Landing page,
Pozycjonowanie
Sklepy internetowe,
Marketing tradycyjny,
Kampanie Google Ads.



numer telefonu

e-mail

strona internetowa
www.brandnewbrand.pl

biuro@brandnewbrand.pl

+ 48 600 137 349 - Szymon Kozioł

Zapraszamy do rozmowy!

https://brandnewbrand.pl/

